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8/10/12/14/16 kW4/6 kW

Elektriskeem: näitena 8/10 kW

Elektriline juhtsüsteem

Külmaagensi süsteem

8/10 kW

4/6 kW

12/14/16 kW

12/14/16 kW

Eemaldage
transporditugi.

Pärast paigaldamist eemaldage
süvendiga plaat.

  MÄRKUS

• Eemaldage esmalt kompressori müraisolatsioonikate.

 Veenduge, et transporditugi on eemaldatud.

 Soojuspumba käitamine paigaldatud kompressori transporditoega tekitab ebanormaalset vibratsiooni ja müra. 

Käte kriimustamise vältimiseks kandke ülalnimetatud tegevuse käigus kaitsekindaid.

 Pärast transporditoe eemaldamist paigaldage müraisolatsioonikate tagasi.
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1   OHUTUSABINÕUD
Siin loetletud abinõud on jaotatud järgmisteks liikideks. Need on olulised, seega järgige neid hoolikalt. Sümbolite OHT, HOIATUS, ETTEVAATUST ja MÄRKUS tähendused.

  TEAVE

• Enne paigaldamist lugege see juhend tähelepanelikult läbi. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks käepärast.

• Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi, lühise, lekke, tulekahju või seadme muu kahjustuse. Kasutage kindlasti ainult tarnija valmistatud 

tarvikuid, mis on välja töötatud spetsiaalselt selle seadme jaoks, ja laske paigaldustööd teha spetsialistil.

• Kõiki selles kasutusjuhendis kirjeldatud töid peab tegema litsentsitud tehnik. Kandke seadme paigaldamisel ja hooldustöödel kindlasti sobivaid isikukaitsevahendeid, näiteks 

kaitsekindaid ja -prille.

• Edasise abi saamiseks pöörduge edasimüüja poole.

  HOIATUS!

Hooldustöid tohib teha ainult seadme tootja soovituste kohaselt. Hooldus- ja remonditöid, mis nõuavad teiste oskustööliste abi, tuleb teha kergsüttivate külmaagensite 

kasutamises pädeva isiku järelevalve all.

  OHT!

Osutab vahetult ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks võib olla surm või tõsine vigastus.

  HOIATUS!

Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis võib vältimata jäämise korral tuua kaasa surma või raske kehavigastuse.

  ETTEVAATUST!

Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmine võib lõppeda kergete või mõõduka raskusastmega vigastustega. Kasutatakse ka ohtlike töövõtete eest 

hoiatamiseks.

  MÄRKUS

Tähistab olukordi, mis võivad kaasa tuua seadme või vara juhusliku kahjustuse.

Sise- või välisseadmel olevate sümbolite tähendus

HOIATUS!
See sümbol näitab, et selles seadmes on kasutusel kergsüttiv külmaagens. Kui tekib külmaagensi leke ja külmaagens puutub 

kokku välise süttimisallikaga, tekib tuleoht.

ETTEVAATUST! See sümbol näitab, et kasutusjuhend tuleb tähelepanelikult läbi lugeda.

ETTEVAATUST! See sümbol näitab, et hooldustehnikud peavad käsitsema seadet paigaldusjuhendis antud juhiste kohaselt.

ETTEVAATUST! See sümbol näitab, et hooldustehnikud peavad käsitsema seadet paigaldusjuhendis antud juhiste kohaselt.

ETTEVAATUST! See sümbol näitab, et on saadaval teave, näiteks kasutus- või paigaldusjuhend.
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  OHT!

• Enne elektriklemmide puudutamist lülitage toitelüliti välja.

• Kui hoolduspaneelid on eemaldatud, on lihtne kogemata puudutada pinge all olevaid osi.

• Ärge mingil juhul jätke seadet paigaldus- või hooldustööde ajal järelevalveta, kui hoolduspaneel on eemaldatud.

• Ärge puudutage veetorusid seadme töötamise ajal ja vahetult pärast seda, sest torud võivad olla kuumad ja tekitada kätele põletushaavu. Vigastuste vältimiseks andke aega 

torustiku normaalse temperatuuri taastumiseks või kandke kindlasti kaitsekindaid.

• Ärge puudutage ühtegi lülitit märgade sõrmedega. Lüliti puudutamine märgade sõrmedega võib põhjustada elektrilöögi.

• Enne elektriosade puudutamist lülitage välja kogu seadme toide.

  HOIATUS!

• Rebige pakendamiseks kasutatud kilekotid katki ja visake ära, et lapsed ei saaks nendega mängida. Kilekottidega mängimisel ähvardab lapsi lämbumisoht.

• Kõrvaldage ohutult pakkematerjalid, näiteks naelad ning muud metall- ja puitosad, mis võivad vigastusi põhjustada.

• Laske paigaldustööd teha edasimüüjal või väljaõppinud töötajatel selle kasutusjuhendi kohaselt. Ärge paigaldage seadet ise. Vale paigaldamise tagajärjeks võib olla veeleke, 

elektrilöök või tulekahju.

• Kasutage paigaldustöödel ainult ettenähtud tarvikuid ja osi. Ettenähtud osade mittekasutamise tagajärjeks võib olla veeleke, elektrilöök, tulekahju või seadme allakukkumine 

paigalduskohast.

• Paigaldage seade alusele, mis suudab kanda selle raskust. Ebapiisav füüsiline tugevus võib põhjustada seadme allakukkumise, millega võivad kaasneda vigastused.

• Arvestage ettenähtud paigaldustööde tegemisel tugeva tuule, orkaanide ja maavärinatega. Halvasti tehtud paigaldustööde tõttu võib seade alla kukkuda ja õnnetusjuhtumi 

põhjustada.

• Jälgige, et kõiki elektritöid teeksid väljaõppinud töötajad kooskõlas paigalduskohas kehtivate õigusaktide ja eeskirjade ning kasutusjuhendiga, kasutades selleks eraldi 

vooluahelat. Elektritoiteahela ebapiisav võimsus või elektrisüsteemi vale ülesehitus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

• Paigaldage kindlasti paigalduskohas kehtivatele õigusaktidele ja eeskirjadele vastav rikkevoolukaitse. Rikkevoolukaitse paigaldamata jätmine võib põhjustada elektrilöögi ja 

tulekahju.

• Veenduge, et kogu juhtmestik on turvaliselt ühendatud. Kasutage ettenähtud juhtmeid ning veenduge, et klemmühendused ja juhtmed on kaitstud vee ja muude kahjulike 

välisjõudude eest. Halvasti tehtud ühendus või kinnitus võib põhjustada tulekahju.

• Toiteallika ühendamisel paigutage juhtmed nii, et esipaneeli saaks kindlalt kinnitada. Kui esipaneel ei ole paigas, võivad klemmid üle kuumeneda, võib tekkida tulekahju või 

kasutaja võib saada elektrilöögi.

• Pärast paigaldustööde lõpetamist veenduge, et ei esine külmaagensi lekkeid.

• Ärge mingil juhul puudutage lekkinud külmaagensit, sest see võib tekitada raske külmakahjustuse. Ärge puudutage külmaagensi torusid seadme töötamise ajal ja vahetult 

pärast seda, sest külmaagensi torud võivad olla kuumad või külmad olenevalt läbi külmaagensi torustiku, kompressori ja muude jahutustsükli osade voolavast külmaagensi 

olekust. Külmaagensi torude puudutamisel võite saada põletushaavu või külmakahjustusi. Vigastuste vältimiseks andke aega torude normaalse temperatuuri taastumiseks, või 

kui peate neid puudutama, kandke kindlasti kaitsekindaid.

• Ärge puudutage siseosi (pumpa, varukütteseadet jms) seadme töötamise ajal ega vahetult pärast seda. Siseosade puudutamisel võite saada põletushaavu. Vigastuste 

vältimiseks andke aega siseosade normaalse temperatuuri taastumiseks, või kui peate neid puudutama, kandke kindlasti kaitsekindaid.

  ETTEVAATUST!

• Maandage seade.

• Maandustakistus peab vastama kohalike õigusaktide ja eeskirjade nõuetele.

• Ärge ühendage maandusjuhet gaasi- ega veetorude, piksevarraste ega telefoni maandusjuhtmete külge.

• Puuduliku maanduse tagajärjeks võib olla elektrilöök.

- Gaasitorud: gaasi lekkimisel võib tekkida tulekahju või plahvatus.

- Veetorud: kõvad vinüültorud ei toimi tõhusa maandusena.

- Piksevardad või telefoni maandusjuhtmed: välgutabamuse korral võib lävivool kasvada ebanormaalselt suureks.

• Paigaldage toitejuhe televiisorist ja raadiost vähemalt ühe meetri kaugusele, et vältida häireid ja müra. (Olenevalt raadiolainetest ei pruugi ühemeetrine vahekaugus olla müra 

kõrvaldamiseks piisav.)

• Ärge peske seadet. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Seadme paigaldamisel tuleb järgida elektripaigaldustöid reguleerivaid riiklikke eeskirju. Kui toitekaabel on 

kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema hoolduspartner või sarnase kvalifi katsiooniga isik.
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  ETTEVAATUST!

• Ärge paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse.

- Kohtadesse, kus leidub mineraalõli udu, pihust või aurusid. Plastosade kvaliteet võib halveneda ja seetõttu võivad need lahti tulla või võib tekkida veeleke.

- Kohtadesse, kus tekib söövitava toimega gaase (näiteks väävelhappegaasi). Seal võib vasktorude või joodetud osade korrodeerumine põhjustada külmaagensi lekke.

- Kohtadesse, kus paiknevad elektromagnetlaineid kiirgavad masinad. Elektromagnetlained võivad häirida juhtsüsteemi ja põhjustada seadme talitlushäire.

- Kohtadesse, kus võib lekkida tuleohtlikke gaase, kus õhus heljub süsinikkiude või süttivat tolmu või kus käideldakse lenduvaid kergsüttivaid aineid, näiteks värvivedeldit või 

bensiini. Seda tüüpi gaasid võivad põhjustada tulekahju.

- Kohtadesse, kus õhu soolasisaldus on suur, näiteks ookeani lähedusse.

- Kohtadesse, kus pinge tihti kõigub, näiteks tehastesse.

- Sõidukitesse ega laevadele.

- Kohtadesse, kus esineb happelisi või leeliselisi aure.

• Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve 

all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi 

ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.

• Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.

 Katkise toitejuhtme peab välja vahetama tootja, tema hoolduspartner või sarnase kvalifi katsiooniga isik.

• JÄÄTMEKÄITLUS. Ärge visake toodet sortimata olmejäätmete hulka. Sellised jäätmed tuleb eritöötlemiseks eraldi kokku koguda. Ärge visake kasutusest kõrvaldatud 

elektriseadmeid olmejäätmete hulka, vaid kasutage selleks ette nähtud kogumiskohta. Kogumiskohtade kohta saab teavet kohalikust omavalitsusest. Kui elektriseadmed 

viiakse prügilasse või jäätmehoidlasse, võivad seadmes olevad ohtlikud ained põhjavette lekkida ning toiduahelasse sattuda, kahjustades sellega teie tervist ja heaolu.

• Juhtmestiku paigaldustööd peavad tegema kutselised tehnikud elektripaigaldustöid reguleerivate riiklikke eeskirjade ja elektriskeemi kohaselt. Riiklike eeskirjade kohaselt 

tuleb fi kseeritud juhtmetes kasutada kõikide pooluste korral vähemalt 3 mm pikkuse eraldusvahega kaitselahutusseadmeid ja rikkevoolukaitset, mille nimivoolutugevus ei 

ületa 30 mA.

• Enne kaabelduse/torude paigaldamist veenduge, et paigaldusala (seinad, põrandad jne) on ohutu ega esine varjatud ohte, näiteks vee, elektri ja gaasiga seotud ohte.

• Enne paigaldamist veenduge, et kasutaja toiteallikas vastab seadme elektripaigaldusnõuetele (muu hulgas kontrollige maanduse töökindlust, lekete puudumist, juhtme 

läbimõõtu, elektrikoormust jne). Kui toote elektripaigaldusnõuded ei ole täidetud, on toote paigaldamine kuni vea parandamiseni keelatud.

• Mitme kliimaseadme kesksel paigaldamisel veenduge kolmefaasilise toiteallika koormuse tasakaalus ja jälgige, et ei ole võimalik mitme seadme paigaldamine kolmefaasilise 

toiteallika samale faasile.

• Paigaldamisel tuleb toode tugevalt kinnitada. Vajaduse korral kasutage tugevdamisabinõusid.

  MÄRKUS

• Teave fl uoritud gaaside kohta

- See kliimaseade sisaldab fl uoritud gaase. Konkreetset teavet gaasi tüübi ja koguse kohta vaadake seadme peal olevalt sildilt. Tuleb järgida gaaside kohta kehtivaid riiklikke 

eeskirju.

- Seadme peab paigaldama, seda hooldama ja remontima sertifi tseeritud tehnik.

- Seadme demonteerimise ja ringlussevõttu saatmisega peab tegelema sertifi tseeritud tehnik.

- Kui süsteemile on paigaldatud lekketuvastussüsteem, tuleb seda lekete suhtes kontrollida vähemalt iga 12 kuu tagant. Seadme kontrollimisel lekete suhtes soovitame 

tungivalt kõik kontrollid korralikult üles märkida.
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2   LISATARVIKUD

2.1 Seadme tarnekomplekti kuuluvad tarvikud

Paigaldusliitmikud

Nimi Kuju Kogus

Välisseadme paigaldus- ja kasutusjuhend (see raamat) 1

Tehniliste andmete juhend 1

Vee väljalaske ühendustoru koost 1

3   ENNE PAIGALDAMIST
• Enne paigaldamist

 Kontrollige kindlasti seadme mudelit ja seerianumbrit.

• Käsitsemine

1. Käsitsege seadet tõstetropi abil vasakult ja paremalt küljelt. Tõmmake tõstetropi mõlemad pooled korraga üles, et tropp seadme küljest lahti ei pääseks.
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2. Seadme käsitsemise ajal hoidke tõstetropp mõlemal küljel ühekõrgusel. Hoidke selg sirge.

3. Pärast seadme paigaldamist eemaldage tõstetropp seadme küljest seda ühelt küljelt tõmmates.

  ETTEVAATUST!

• Vigastuste vältimiseks ärge puudutage seadme õhu sissevõtuava ega alumiiniumribisid.

• Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage ventilaatorivõre käepidemeid.

• Seadme ülaosa on alaosast raskem. Jälgige, et seade ei kukuks käsitsemise ajal ebasobiva kalde tõttu maha.

4   OLULINE TEAVE KÜLMAAGENSI KOHTA

Seadmes on kasutusel fl uoritud gaas, selle välisõhku laskmine on keelatud.

Külmaagensi tüüp: R32. GWP-määr: 675.

GWP = kliimasoojenemise potentsiaal

Mudel
Tehases lisatud külmaagensi kogus seadmes

Külmaagens/kg CO2-ekvivalendi tonnid

4 kW 1,50 1,02

6 kW 1,50 1,02

8 kW 1,65 1,11

10 kW 1,65 1,11
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Mudel
Tehases lisatud külmaagensi kogus seadmes

Külmaagens/kg CO2-ekvivalendi tonnid

1-faasiline, 12 kW 1,84 1,24

1-faasiline, 14 kW 1,84 1,24

1-faasiline, 16 kW 1,84 1,24

3-faasiline, 12 kW 1,84 1,24

3-faasiline, 14 kW 1,84 1,24

3-faasiline, 16 kW 1,84 1,24

  ETTEVAATUST!

• Külmaagensi lekkekontrollide sagedus

- Lekkekontroll ei ole nõutav seadmete korral, mis sisaldavad alla 3 kg fl uoritud kasvuhoonegaase, ega hermeetiliselt suletud seadmete korral, mis on vastavalt märgistatud ja 

sisaldavad alla 6 kg fl uoritud kasvuhoonegaase.

- Seadmete korral, mis sisaldavad fl uoritud kasvuhoonegaase vähemalt 5 tonni CO2 ekvivalenti, kuid alla 50 tonni CO2 ekvivalendi, vähemalt iga 12 kuu tagant või kui on 

paigaldatud lekketuvastussüsteem, siis vähemalt iga 24 kuu tagant.

- Paigaldada, käitada ja hooldustöid tohivad teha ainult kvalifi tseeritud isikud.

5   PAIGALDUSKOHT

  HOIATUS!

• Võtke kindlasti kasutusele piisavad abinõud, mis takistaksid väikeloomadel seadmesse peitu pugeda. Väikeloomade kokkupuutumine elektriosadega võib põhjustada 

talitlushäire, suitsu või tulekahju. Juhendage klienti, et seadme ümbrus tuleb puhas hoida.

• Valige paigalduskoht, kus on täidetud järgmised tingimused ja mille klient heaks kiidab.

- Hästi ventileeritavad kohad.

- Kohad, kus seade ei häiri naabreid.

- Turvalised kohad, mis suudavad kanda seadme raskust ja taluda vibratsiooni ning kus seadme saab paigaldada loodi.

- Kohad, kus ei ole võimalik kergsüttiva gaasi ega toote leke.

- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikes kohtades.

- Kohad, kus on võimalik tagada piisav ruum hooldustööde tegemiseks.

- Kohad, mille korral seadme torustiku ja juhtmestiku pikkus jääb lubatud piiridesse.

- Kohad, kus seadmest lekkiv vesi ei saa asukohta kahjustada (nt äravoolutoru ummistumise korral).

- Kohad, kus saab vihma võimalikult palju vältida.

- Ärge paigaldage seadet kohtadesse, mida kasutatakse sageli tööruumina. Ehitustööde (nt lihvimise jms) korral, mis tekitavad palju tolmu, tuleb seade kinni katta.

- Ärge asetage seadme peale (pealisplaadile) mingeid esemeid ega seadmeid.

- Ärge ronige seadme peale, samuti ärge istuge ega seiske sellel.

- Veenduge, et külmaagensi lekke puhuks on võetud piisavad ettevaatusabinõud kooskõlas asjakohaste kohalike õigusaktide ja eeskirjadega.� Ärge paigaldage seadet mere 

lähedale ega kohtadesse, kus esineb söövitava toimega gaasi.

• Seadme paigaldamisel tugevale tuulele avatud kohta pöörake erilist tähelepanu alljärgnevale.

• Seadme õhu väljalaskeavasse puhuv tugev tuul (5 m/s või rohkem) põhjustab lühise (väljapuhutav õhk imetakse seadmesse), millel võivad olla järgmised tagajärjed:

- talitlusjõudluse halvenemine;

- seadme kiirem jäätumine kütterežiimis;

- rõhu liigsest tõusmisest tingitud talitluse katkestus;

- mootori läbipõlemine.

- Kui tugev tuul puhub pidevalt vastu seadme esikülge, võib ventilaator hakata väga kiiresti pöörlema ja lõpuks katki minna.
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Tavatingimustes järgige seadme paigaldamisel alltoodud jooniseid.

  MÄRKUS

• Veenduge, et paigaldamiseks on piisavalt ruumi. Paigutage väljalaskepool tuule 

suuna suhtes täisnurga alla.

• Rajage aluse ümber vee äravoolukanal, et reovesi seadme ümbert ära juhtida.

• Kui vesi ei saa seadmest kergesti välja voolata, paigutage seade 

betoonplokkidest vms valmistatud alusele. (Aluse kõrgus peaks olema umbes 

100 mm (vt joonist 6-3).)

• Seadme paigaldamisel kohta, kuhu sajab sageli lund, jälgige eriti hoolikalt, et 

rajaksite võimalikult kõrge aluse.

• Kui paigaldate seadme hoone külge, paigaldage veekindel 

plaat (hangitakse kohapeal) (umbes 100 mm, seadme 

alumisele küljele), et vältida väljavoolava vee tilkumist. 

(Vaadake paremal olevat joonist.)

5.1 Asukoha valimine külma kliima korral

Vaadake 4. osa „Enne paigaldamist“ punkti „Käsitsemine“.

  MÄRKUS

Kui kasutate seadet külmas kliimas, järgige kindlasti allpool esitatud juhiseid.

• Tuule eest kaitsmiseks paigaldage seade imipoolega vastu seina.

• Ärge paigaldage seadet kohta, kus imipool võib jääda otse vastu tuult.

• Tuule eest kaitsmiseks paigaldage seadme õhu väljalaske poolele põrkeplaat.

• Tugeva lumesajuga piirkondades on väga oluline valida selline paigalduskoht, kus 

lumi ei saa seadet mõjutada. Kui on võimalik lume sadamine küljelt, veenduge, et 

lumi ei mõjuta soojusvaheti spiraali (vajaduse korral ehitage küljele varikatus).

(1) Ehitage suur varikatus.

(2) Ehitage alus.

 Paigaldage seade maapinnast nii kõrgele, et see ei saa lume alla jääda.

5.2 Päikesekiirguse vältimine

Kuna välistemperatuuri mõõdetakse välisseadme õhu termotakisti kaudu, tuleb 

välisseade kindlasti paigaldada varjulisse kohta või ehitada otsese päikesekiirguse 

eest kaitsev varikatus, et päikese kuumus seadet ei mõjutaks. Kui see pole võimalik, 

peab seadet kaitsma muude vahendite abil.

  HOIATUS!

Lagedal asuva paigalduskoha korral tuleb rajada lume eest kaitsev varjualune: 1) et 

vältida vihma ja lume sattumist soojusvahetile, mille tagajärjel halveneb seadme 

küttevõimsus ja pärast pikemaajalist kogunemist soojusvaheti jäätub; 2) et vältida 

otsest päikesekiirgust välisseadme õhu termotakistile, mille tagajärjel seade ei 

käivitu; 3) et vältida jäätuvat vihma.
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6   ETTEVAATUSABINÕUD PAIGALDAMISEL

6.1 Mõõtmed

 Joonis 6-1 Joonis 6-2

Mudel A B C D E F G H I

4/6 kW 1008 375 426 663 134 110 170 712 160

8/10/12/14/16 kW 1118 456 523 656 191 110 170 865 230

6.2 Paigaldusnõuded

• Kontrollige paigalduspinna tugevust ja tasasust, et seade ei tekitaks töötamisel vibratsiooni ega müra.

• Kinnitage seade aluse joonise järgi kindlalt alusepoltidega. (Seadke valmis neli komplekti Ø 10 laienevaid ankurpolte, mutreid ja seibe, mis on turul laialt saadaval.)

• Keerake alusepoldid sisse, kuni need ulatuvad aluse pinnast 20 mm kõrgemale.

 Joonis 6-3 Joonis 6-4
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6.3 Äravooluava asukoht

Joonis 6-5

  ETTEVAATUST!

Kui vesi ei saa külma ilmaga välja voolata ka siis, kui suur äravooluava on avatud, on vajalik paigaldada elektriline soojendusteip.

Soovitatav on paigutada seadme juurde standardne elektriline küttekeha.

6.4 Nõuded paigalduskohale

6.4.1 Ülestikku paigaldamise korral

 1) Kui väljalaskepoole ees on takistusi. 2) Kui õhu sissevõtuava ees on takistusi.

Joonis 6-6

Ühik A (mm)

4...16 kW ≥ 2000

  MÄRKUS

Kui seadmed on paigaldatud üksteise peale, tuleb paigaldada vee väljalaske ühendustoru koost, et hoida ära kondensaadi voolamine soojusvahetisse.

6.4.2 Mitmes reas paigaldamise korral

1) Juhul kui paigaldatakse üks seade rea kohta.
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Joonis 6-7

Ühik A (mm) B1 (mm) B2 (mm) C (mm)

4...16 kW ≥ 3000 ≥ 2000 ≥ 150 ≥ 600

2) Juhul kui paigaldatakse mitu külgühendusega seadet rea kohta.

Joonis 6-8

Ühik A (mm) B1 (mm) B2 (mm) C (mm)

4...16 kW ≥ 3000 ≥ 2000 ≥ 300 ≥ 600

7   ÜHENDUSTORU PAIGALDAMINE

7.1 Külmutusagensi torustik

Joonis 7-1
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  ETTEVAATUST!

• Toruühendusi tehes vältige mustuse sattumist torudesse.

• Selleks et külmaagensi torustiku sisemus keevitamisel ei oksüdeeruks, on vajalik lämmastikuga täitmine, sest muidu ummistab oksiid ringlussüsteemi.

7.2 Lekketuvastus

Kontrollige seebivee või lekkedetektori abil kõiki liitekohti ja vaadake, kas need lekivad või mitte (vaadake joonist 7-2). Märkus.

A on kõrge rõhu poole sulgeklapp.

B on madala rõhu poole sulgeklapp.

C ja D on sise- ja välisseadme liidese ühendustorud.

Joonis 7-2

7.3 Soojusisolatsioon

Selleks et vältida seadme töötamise ajal külma või soojuse eraldumist ühendustorustikust väliskeskkonda, tuleb võtta gaasi- ja vedelikutoru juures eraldi tõhusad soojusisolatsiooni 

meetmed.

1) Gaasipoole toru jaoks tuleb kasutada suletud kärgstruktuuriga vahtisolatsioonimaterjali, mille tulekindlusklass on B1 ja kuumuskindlus üle 120 °C.

2) Kui vasktoru välisläbimõõt on kuni 12,7 mm, peab isolatsioonikihi paksus olema vähemalt üle 15 mm. Kui vasktoru välisläbimõõt on vähemalt 15,9 mm, peab isolatsioonikihi 

paksus olema vähemalt üle 20 mm.

3) Palun kasutage lisatud soojusisolatsioonimaterjale ja tehke siseseadme torude ühendusosade soojusisolatsioon õhkvahemikuta.
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7.4 Ühendusmeetod

Joonis 7-3

Mudelid 4...16 kW

Torustiku suurim pikkus (H + L1) 30 m

Suurim kõrguste vahe (H) 20 m

1) Gaasi- ja vedelikupoole torude mõõtmed

MUDEL Külmaagens Gaasi-/vedelikupool

4/6 kW R32 Ø 15,9 / Ø 6,35

8/10 kW R32 Ø 15,9 / Ø 9,52

1-faasiline, 12/14/16 kW R32 Ø 15,9 / Ø 9,52

3-faasiline, 12/14/16 kW R32 Ø 15,9 / Ø 9,52

2) Ühendusmeetod

Gaasipool Vedelikupool

4...16 kW

välisseade
Koonusühendus Koonusühendus

Siseseade Koonusühendus Koonusühendus
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7.5 Eemaldage torudest mustus ja vesi.

1) Enne torustiku ühendamist välis- ja siseseadmega veenduge, et torudes ei ole mustust ega vett.

2) Peske torud läbi kõrge rõhu all oleva surulämmastikuga, ärge kasutage välisseadme külmaagensit.

7.6 Õhutiheduse katsetamine

Õhutiheduse katsetamiseks täitke süsteem pärast sise- ja välisseadme torude ühendamist surulämmastikuga.

  ETTEVAATUST!

Õhutiheduse katsetamisel tuleb kasutada surulämmastiku [R32 jaoks 4,3 MPa (44 kg/cm2)].

Enne surulämmastikuga täitmist pingutage kõrge/madala rõhu ventiilid.

Kasutage surulämmastikuga täitmiseks rõhuventiilide küljes olevat liitmikku.

Õhutiheduse katsetamisel ei tohi mingil juhul kasutada hapnikku, kergsüttivat ega mürgist gaasi.

7.7 Õhuärastus vaakumpumbaga

1) Vaakumi tekitamiseks tuleb kasutada vaakumpumpa, õhu väljutamiseks ei tohi kasutada külmaagensit.

2) Vaakum tuleb tekitada vedelikupoolelt.

7.8 Lisatav külmaagensi kogus

Arvutage lisatav külmaagensi kogus välis-/siseseadme ühenduskoha vedelikupoole toru läbimõõdu ja pikkuse järgi. Kui vedelikupoole toru pikkus on alla 15 meetri, ei ole 

külmaagensit vaja lisada, seega tuleb lisatava külmaagensi koguse arvutamiseks lahutada vedelikupoole toru pikkusest 15 meetrit.

Lisatav külmaagens Mudel
Vedelikutoru kogupikkus L (m)

≤ 15 m > 15 m

Lisatav külmaagensi kogus
4/6 kW 0 g (L – 15) × 20 g

8/10/12/14/16 kW 0 g (L – 15) × 38 g
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8   VÄLISSEADME JUHTMEÜHENDUSED

  HOIATUS!

Fikseeritud juhtmestik peab hõlmama pealülitit või muud lahutusvahendit, mille kontaktid on kõigil poolustel eraldatud, ning olema kooskõlas kohapeal kehtivate asjakohaste 

õigusaktide ja eeskirjadega. Enne igasuguste ühenduste tegemist lülitage elektritoide välja. Kasutage üksnes vaskjuhtmeid. Ärge pigistage kaablikimpe ja jälgige, et need ei jääks 

vastu torustikku ega teravaid servi. Veenduge, et klemmühendustele ei mõju väline surve. Kogu paigalduskoha juhtmestiku ja kõik komponendid peab paigaldama litsentsitud 

elektrik ning need peavad vastama kohapeal kehtivate asjakohaste õigusaktide ja eeskirjade nõuetele.

Paigalduskoha elektriühendused tuleb teha seadme tarnekomplekti kuuluva elektriskeemi ja alltoodud juhiste kohaselt.

Kasutage kindlasti eraldi toiteallikat. Ärge mingil juhul kasutage teise seadmega ühist toiteallikat.

Kindlasti tuleb teha maandus. Ärge maandage seadet veevärgitoru, liigpingepiiriku ega telefoni maanduse külge. Puuduliku maanduse tagajärjeks võib olla elektrilöök.

Paigaldage kindlasti rikkevoolukaitse (30 mA). Selle nõude täitmata jätmise tagajärjeks võib olla elektrilöök.

Paigaldage kindlasti nõutavad sulavkaitsmed või kaitselülitid.

8.1 Ettevaatusabinõud elektriühendustöödel

• Kinnitage kaablid nii, et need ei puutuks vastu torusid (eriti kõrge rõhu poolel).

• Kinnitage elektrijuhtmestik juhtmeköidistega, nagu on näidatud joonisel, nii et juhtmed ei puutuks kokku torustikuga, eriti kõrge rõhu poolel.

• Jälgige, et klemmipistmikele ei mõjuks väline surve.

• Rikkevoolukaitsme paigaldamisel veenduge, et see ühildub inverteriga (vastupidav kõrgsageduslikule elektrilise mürale), et vältida rikkevoolukaitsme tarbetut avanemist.

  MÄRKUS

Rikkevoolukaitse peab olema ülikiiret tüüpi (alla 0,1 s) 30 mA kaitselüliti.

• Seadmel on inverter. Faasi korrigeeriva kondensaatori paigaldamine mitte ainult ei vähenda võimsustegurit parandavat efekti, vaid võib põhjustada kõrgsageduslike lainete tõttu 

ka kondensaatori ebanormaalse kuumenemise. Ärge paigaldage faasi korrigeerivat kondensaatorit, sest selle tagajärjel võib juhtuda õnnetus.

8.2 Ettevaatusabinõud toiteallika ühendamisel

• Toiteallika klemmiliistuga ühendamiseks kasutage ümarat pressitud tüüpi klemmi. Kui vältimatutel põhjustel ei saa seda kasutada, siis järgige kindlasti järgmisi juhiseid.

- Ärge ühendage eri läbimõõduga juhtmeid sama toiteklemmiga. (Lahtised ühendused võivad põhjustada ülekuumenemist.)

- Sama läbimõõduga juhtmete ühendamisel järgige allolevat joonist.

• Kasutage klemmikruvide pingutamiseks õiget kruvikeerajat. Väike kruvikeeraja võib kahjustada kruvipead ja takistada korralikku pingutamist.

• Klemmikruvide ülemäärane pingutamine võib kruve kahjustada.

• Ühendage toiteliinile rikkevoolu- ja sulavkaitse.

• Juhtmete ühendamisel veenduge, et kasutate ettenähtud juhtmeid. Tehke kõik ühendused ja kinnitage juhtmed nii, et klemmidele ei saaks mõjuda väline jõud.
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8.3 Ohutusseadme nõue

1. Valige juhtmete läbimõõt (vähim väärtus) iga seadme jaoks eraldi tabelite 8-1 ja 8-2 järgi, kus tabelis 8-1 antud nimivoolutugevus tähendab tabelis 8-2 antud MCA-d. Kui MCA 

ületab 63 A, tuleb juhtmete läbimõõt valida elektripaigaldustöid reguleerivate riiklike eeskirjade järgi.

2. Valige kaitselüliti, mille kontaktide vahe on kõigil poolustel vähemalt 3 mm. See tagab täieliku lahutamise, kui voolukaitse- ja rikkevoolukaitselülitid valitakse MFA alusel.

Tabel 8-1.

Seadme nimivoolutugevus (A)
Ristlõike nimipindala (mm2)

Paindjuhtmed Fikseeritud juhtmestiku kaabel

≤ 3 0,5 ja 0,75 1 ja 2,5

> 3 ja ≤ 6 0,75 ja 1 1 ja 2,5

> 6 ja ≤ 10 1 ja 1,5 1 ja 2,5

> 10 ja ≤ 16 1,5 ja 2,5 1,5 ja 4

> 16 ja ≤ 25 2,5 ja 4 2,5 ja 6

> 25 ja ≤ 32 4 ja 6 4 ja 10

> 32 ja ≤ 50 6 ja 10 6 ja 16

> 50 ja ≤ 63 10 ja 16 10 ja 25

Tabel 8-2.

Süsteem

Välisseade Jõuvool Kompressor OFM

Pinge

(V)
Hz

Min

(V)

Kuni

(V)

MCA

(A)

TOCA

(A)

MFA

(A)

MSC

(A)

RLA

(A)
kW

FLA

(A)

4 kW 220–240 50 198 264 12 18 25 – 11,50 0,10 0,50

6 kW 220–240 50 198 264 14 18 25 – 13,50 0,10 0,50

8 kW 220–240 50 198 264 16 19 25 – 14,50 0,17 1,50

10 kW 220–240 50 198 264 17 19 25 – 15,50 0,17 1,50

12 kW 220–240 50 198 264 25 30 35 – 23,50 0,17 1,50

14 kW 220–240 50 198 264 26 30 35 – 24,50 0,17 1,50

16 kW 220–240 50 198 264 27 30 35 – 25,50 0,17 1,50

12 kW, 3-faasiline 380–415 50 342 456 10 14 16 – 9,15 0,17 1,50

14 kW, 3-faasiline 380–415 50 342 456 11 14 16 – 10,15 0,17 1,50

16 kW, 3-faasiline 380–415 50 342 456 12 14 16 – 11,15 0,17 1,50

  MÄRKUS

MCA: ahela minimaalne voolutugevus (A)

TOCA: üldine liigvoolutugevus (A)

MFA: kaitselüliti maksimaalne voolutugevus (A)

MSC: maksimaalne käivitusvool (A)

RLA: jahutus- või kütterežiimi katsetamise nimitingimustes kompressori sisendvoolutugevus, mille korral on maksimumsagedusel (Hz) võimalik saada nimikoormusele vastav 

voolutugevus (A).

KW: mootori nimivõimsus

FLA: voolutugevus täiskoormusel (A)

8.4 Eemaldage jaotuskarbi kaas.

Ühik 4 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 14 kW 16 kW
12 kW, 

3-faasiline

14 kW, 

3-faasiline

16 kW, 

3-faasiline

Maksimaalne liigvoolukaitse (MOP) (A) 18 18 19 19 30 30 30 14 14 14

Juhtmete ristlõige (mm2) 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 2,5 2,5 2,5

• Nimetatud väärtused on maksimumväärtused (täpseid väärtusi vt elektriandmetest).
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  MÄRKUS

Rikkevoolukaitse peab olema ülikiiret tüüpi (alla 0,1 s) 30 mA kaitselüliti. Kasutage kolmesoonelist varjestatud juhet.

8.5 Välisseadme paigaldamise lõpetamiseks 

isoleerige ja kinnitage külmaagensi torustik ja ühenduskaabel järgmiselt.

A Gaasitoru

B Gaasitoru isolatsioon

C Torukate

D Vedelikutoru

E Vedelikutoru isolatsioon

F Ühenduskaabel
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9   SEADME ÜLEVAADE

9.1 Seadme demonteerimine

 Luuk 1. Juurdepääs kompressorile ja elektriosadele Luuk 1. Juurdepääs kompressorile ja elektriosadele

  HOIATUS!

• Enne luukide 1 eemaldamist lahutage kõik toiteallikad – st seadme toiteallikas ning varukütteseadme ja sooja tarbevee mahuti toiteallikas (kui need on olemas).

• Seadme sees olevad osad võivad olla kuumad.

9.2 Elektroonika juhtplokk
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  MÄRKUS

Pilt on näitlik, võtke arvesse tegeliku seadme teavet.
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9.3 4...16 kW 1-faasilised seadmed

1) PCB A, 4–10 kW inverterimoodul

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 Kompressori ühendusport U 6 Reserveeritud (CN302)

2 Kompressori ühendusport V 7 Port andmesideks trükkplaadiga PCB B (CN32)

3 Kompressori ühendusport W 8 Sisendport N sildalaldi jaoks (CN502)

4 +12 V / 9 V väljundport (CN20) 9 Sisendport L sildalaldi jaoks (CN501)

5 Ventilaatori port (CN19) / /

2) PCB A, 12–16 kW inverterimoodul

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 Kompressori ühendusport U 6 Port andmesideks trükkplaadiga PCB B (CN32)

2 Kompressori ühendusport V 7 Ülerõhulüliti port (CN23)

3 Kompressori ühendusport W 8 Reserveeritud (CN6)

4 Ventilaatori port (CN19) 9 Sisendport L sildalaldi jaoks (CN501)

5 +12 V / 9 V väljundport (CN20) 10 Sisendport N sildalaldi jaoks (CN502)
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3) PCB B, 4–16 kW peajuhtplaat

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 Väljundport L trükkplaadile PCB A (CN28) 18 Alarõhulüliti port (CN14)

2 Reserveeritud (CN22) 19 Port andmesideks hüdrokarbi juhtplaadiga (CN29)

3 Väljundport N trükkplaadile PCB A (CN27) 20 Reserveeritud (CN20)

4 Reserveeritud (CN3) 21 Reserveeritud (CN38)

5 Maandusjuhtme port (PE2) 22 Reserveeritud (CN37)

6 Digitaalnäidik (DSP1) 23 Reserveeritud (CN36)

7 Port andmesideks trükkplaadiga PCB A (CN17) 24 Andmesideport (reserveeritud, CN30)

8 Maandusjuhtme port (PE1) 25 Andmesideport (reserveeritud, CN2)

9 Reserveeritud (CN26) 26 Reserveeritud (CN55)

10 Neutraaljuhtme sisendport (CN10) 27 Elektrilise lahutava siibri port (CN33)

11 Faasijuhtme sisendport (CN11) 28 Reserveeritud (CN21)

12 Välisõhu ja kondensaatori temperatuuri anduri port (CN9) 29 Reserveeritud (CN19)

13 +12 V / 9 V sisendport (CN24) 30 Kere elektrilise soojendusteibi port (CN16) (valikvarustus)

14 Sissevõtutemperatuuri anduri port (CN1) 31 Neljakäigulise ventiili port (CN6)

15 Väljundtemperatuuri anduri port (CN8) 32 Ventiili SV6 port (CN5)

16 Rõhuanduri port (CN4) 33 Kompressori elektrisoojendusteibi 1 port (CN7)

17 Ülerõhulüliti port (CN13) 34 Kompressori elektrisoojendusteibi 2 port (CN18)
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9.4 12...16 kW 3-faasilised seadmed

1) PCB A, inverterimoodul

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 +15 V väljundport (CN20) 8 Toitesisendi port L1 (CN16)

2 Kompressori ühendusport W (CN19) 9 Sisendport P_in IPM-mooduli jaoks (CN1)

3 Kompressori ühendusport V (CN18) 10 Port andmesideks trükkplaadiga PCB B (CN8)

4 Kompressori ühendusport U (CN17) 11 PED-plaat (CN22)

5 Toitesisendi port L3 (CN15) 12 Ülerõhulüliti port (CN23)

6 Toitesisendi port L2 (CN7) 13 Port andmesideks trükkplaadiga PCB C (CN2)

7 Sisendport P_out IPM-mooduli jaoks (CN5)
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2) PCB B, peajuhtplaat

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 Maandusjuhtme port (CN38) 16 Temperatuurianduri Tp port (CN8)

2 Kahekäigulise ventiili 6 port (CN27) 17 Välisõhu ja kondensaatori temperatuuri anduri port (CN9)

3 Kahekäigulise ventiili 5 port (CN20) 18 Digitaalnäidik (DSP1)

4 Elektrisoojendusteibi 2 port (CN7) 19 Kiiplüliti (S5, S6)

5 Elektrisoojendusteibi 1 port (CN10) 20 Alarõhulüliti port (CN31)

6 Reserveeritud (CN11) 21 Ülerõhulüliti ja kiirkontrolli port (CN29)

7 Neljakäigulise ventiili port (CN18) 22 Pööratav kiiplüliti (S3)

8 Reserveeritud (CN21) 23
Temperatuuriandurite port (TW_out, TW_in, T1, T2, T2B) (CN35) 

(reserveeritud)

9 Elektritoiteport trükkplaadilt PCB C (CN41) 24 Andmesideport XYE (CN28)

10 Port andmesideks võimsusmõõturiga (CN26) 25 Sundjahutuse ja kontrolli nupp (S3, S4)

11 Port andmesideks hüdrokarbi juhtplaadiga (CN24) 26 Andmesideport H1H2E (CN37)

12 Port andmesideks trükkplaadiga PCB C (CN4) 27 Elektrilise lahutava siibri port (CN22)

13 Rõhuanduri port (CN6) 28 Ventilaatori 15 V alalisvoolutoite port (CN30)

14 Port andmesideks trükkplaadiga PCB A (CN36) 29 Ventilaatori 310 V alalisvoolutoite port (CN53)

15 Temperatuurianduri Th port (CN5) 30 Ventilaatori port (CN109)
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3) PCB C, fi ltriplaat

PCB C, 3-faasiline, 12/14/16 kW

Kood Koosteplokk Kood Koosteplokk

1 Toide, L2 (CN201) 9 Port andmesideks trükkplaadiga PCB B (CN8)

2 Toide, L3 (CN200) 10 Toite fi ltreerimine L3 (L3’)

3 Toide, N (CN203) 11 Toite fi ltreerimine L2 (L2’)

4 310 V alalisvoolutoite port (CN212) 12 Toite fi ltreerimine L1 (L1’)

5 Reserveeritud (CN211) 13 Peajuhtplaadi elektritoite port (CN30)

6 Ventilaatori reaktori port (CN213) 14 Maandusjuhtme port (PE2)

7 Inverterimooduli elektritoite port (CN214) 15 Maandusjuhtme port (PE1)

8 Maandusjuhe (PE3) 16 Toide, L1 (L1)
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10   PROOVIKÄITUS

Tegutsege elektrilise juhtploki kattele märgitud proovikäituse põhipunktide alusel.

  ETTEVAATUST!

• Proovikäitust ei tohi alustada enne, kui välisseade on olnud toitega ühendatud 12 tundi.

• Proovikäitust ei tohi alustada enne, kui olete veendunud, et kõik klapid ja ventiilid on avatud.

• Sundkäitamine ei ole lubatud. (Kaitsme eemaldamisel võib tekkida oht seadmele ja inimestele.)

11   ETTEVAATUSABINÕUD KÜLMAAGENSI LEKKE KORRAL

Kui seadmes on külmaagensit üle 1,842 kg, tuleb järgida järgmisi nõudeid.

• Täitmispiirangud ventilatsioonita kohtades

 Seadme suurim külmaagensi täitekogus peab vastama järgmistele nõuetele:

m
max

 = 2,5 × (LFL)5/4 × 1,8 × (A)1/2

 või nõutav vähim põrandapind A
min

 seadme paigaldamiseks külmaagensi täitekogusega m
c
 peab vastama järgmistele tingimustele:

A
min

 = (m
c
 / (2,5 × (LFL)5/4 × 1,8))2,

 kus

m
max

 on ruumis lubatav suurim täitekogus kilogrammides;

A on ruumi pindala ruutmeetrites;

A
min

 on ruumi nõutav vähim pindala ruutmeetrites;

m
c
 on külmaagensi täitekogus seadmes kilogrammides;

LFL on alumine süttivuspiir kilogrammides kuupmeetri kohta (kg/m3), mille väärtus on külmaagensi R32 korral 0,306.

• Paigaldage mehaaniline ventilaator, et viia külmaagensi sisaldus kriitilisest piirist allapoole. (Ventileerige korrapäraselt.)

• Kui korrapärane ventileerimine ei ole võimalik, siis paigaldage mehaanilise ventilaatoriga seotud alarmseadis.

Joonis 11-1
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Joonis 11-2

Joonis 11-3

11   ETTEVAATUSABINÕUD KÜLMAAGENSI LEKKE KORRAL
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12   KLIENDILE ÜLEANDMINE
Sise- ja välisseadme kasutusjuhend tuleb kliendile üle anda. Selgitage kasutusjuhendi sisu klientidele põhjalikult.

  HOIATUS!

• Laske soojuspump paigaldada edasimüüjal. Teie enda ebatäielik paigaldus võib tekitada veelekke, elektrilöögi ja tulekahju.

• Täienduste ning remondi- ja hooldustööde tegemiseks pöörduge edasimüüja poole.

 Ebatäielik täiendus, parandustöö või hooldustöö võib tekitada veelekke, elektrilöögi ja tulekahju.

• Kui ilmneb midagi ebaloomulikku (näiteks põlemislõhn), aga ka elektrilöögi, tulekahju või vigastuse vältimiseks lülitage elektritoide välja ja pöörduge 

juhiste saamiseks edasimüüja poole.

• Ärge laske siseseadmel ega kaugjuhtimispuldil märjaks saada. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

• Ärge vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu kõva terava esemega.

 See võib kaugjuhtimispulti kahjustada.

• Ärge asendage sulavkaitset läbipõlemise korral vale nimivoolutugevusega kaitsme ega traadiga.

 Traadi või vasktraadi kasutamine võib põhjustada seadme rikke või tulekahju.

• Pikka aega õhuvoolu käes viibimine ei ole tervisele kasulik.

• Ärge pange õhu sissevõtu- ega väljalaskeavasse sõrmi, vardaid ega muid objekte.

 Suurel kiirusel pöörlev ventilaator tekitab vigastusi.

• Ärge kasutage seadme lähedal süttivat pihust, näiteks juukselakki, lakki või värvi.

 See võib põhjustada tulekahju.

• Ärge pange õhu sissevõtu- ega väljalaskeavasse mingeid esemeid.

 Kiiresti pöörlevat ventilaatorit puudutavad esemed võivad olla ohtlikud.

• Ärge visake toodet sortimata olmejäätmete hulka. Sellised jäätmed tuleb erikäitlemiseks eraldi kokku koguda.

 Ärge visake kasutusest kõrvaldatud elektriseadmeid sortimata olmejäätmete hulka, vaid viige need ohtlike jäätmete kogumiskohta.

 Kasutuselolevate kogumissüsteemide kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.

• Kui elektriseadmed visatakse prügilatesse, võivad ohtlikud ained lekkida pinnavette ning sattuda toiduahelasse, kahjustades sellega teie tervist ja heaolu.

• Külmaagensi lekke vältimiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

 Kui süsteem on paigaldatud ja töötab väikeses ruumis, on lekke võimaluse korral vajalik hoida külmaagensi kontsentratsioon alla piirmäära. Muidu võib see mõjutada ruumis 

olevat hapnikku ja põhjustada raske õnnetuse.

• Soojuspumba külmaagens on ohutu ega leki tavaliselt.

 Kui külmaagens lekib ruumi, võib see kokkupuutel tule, põleti, radiaatori või pliidiplaadiga tekitada kahjuliku gaasi.

• Lülitage tuleohtlikud soojendusseadmed välja, õhutage ruumi ja võtke ühendust seadme müünud edasimüüjaga.

 Ärge kasutage soojuspumpa enne, kui hooldustehnik on kinnitanud, et külmaagensit lekkinud osa on parandatud.

  ETTEVAATUST!

• Ärge kasutage soojuspumpa muudel eesmärkidel.

 Seadme kvaliteedi tagamiseks ärge kasutage seadet täppistööriistade, toidu, taimede, loomade ega kunstiteoste jahutamiseks.

• Enne puhastamist veenduge, et seade ei tööta, lülitage kaitselüliti välja või lahutage toitepistik.

 Muidu võite saada elektrilöögi ja vigastusi.

• Elektrilöögi või tulekahju vältimiseks veenduge, et on paigaldatud rikkevooludetektor.

• Veenduge, et soojuspump on maandatud.

 Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et seade on maandatud ja maandusjuhe ei ole ühendatud gaasi- ega veetoru, piksevarda ega telefoni maandusjuhtmega.

• Vigastuste vältimiseks ärge eemaldage välisseadme ventilaatorikaitset.

• Ärge kasutage soojuspumpa märgade kätega.

 Võite saada elektrilöögi.

• Ärge puudutage soojusvaheti ribisid.

 Need ribid on teravad ja võivad tekitada lõikehaavu.

• Ärge asetage siseseadme alla esemeid, mis võivad saada niiskuskahjustusi.

 Kui niiskus on üle 80%, äravooluava on ummistunud või fi lter saastunud, võib tekkida kondensatsioon.

• Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige, ega seadme alus ja kinnitused pole kahjustatud.

 Kui need on kahjustatud, võib seade alla kukkuda ja kedagi vigastada.

• Kui koos soojuspumbaga kasutatakse põletit, tuleb hapnikupuuduse vältimiseks ruumi piisavalt õhutada.

• Paigutage äravooluvoolik nii, et vesi saaks vabalt voolata. Ebapiisav äravool võib tekitada niiskuskahjustusi ehitisele, mööblile jne.

• Ärge puudutage juhtpuldi sisemust.

 Ärge eemaldage esipaneeli. Mõne sees oleva osa puudutamine on ohtlik ja seade võib rikki minna.

• Ärge tehke ise hooldustöid.

 Hooldustööde tegemiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.
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  ETTEVAATUST!

• Ärge laske väikelastel, taimedel ega loomadel sattuda otse õhuvoolu 

ette.

 See võib väikelastele, loomadele ja taimedele kahjulikult mõjuda.

• Ärge lubage lastel ronida välisseadmele ega asetage sellele esemeid.

 Kukkumine või allaveeremine võib lõppeda vigastusega.

• Ärge kasutage soojuspumpa samal ajal gaasil põhineva putukatõrje 

tegemisega.

 Selle ettevaatusabinõu eiramisel võivad kemikaalid koguneda seadmesse, mis 

võib ohustada kemikaalide suhtes ülitundlike inimeste tervist.

• Ärge asetage lahtist leeki tekitavaid seadmeid seadmest tuleva 

õhuvoolu ette ega siseseadme alla.

 See võib põhjustada ebatäieliku põlemise või seadme deformeerumise kuumuse 

tõttu.

• Ärge paigaldage soojuspumpa kohta, kus võib lekkida kergsüttivat 

gaasi.

 Kui toimub gaasileke ja gaas koguneb soojuspumba ümbrusse, võib tekkida 

tulekahju.

• Seadet ei tohi järelevalveta kasutada väikelapsed ega nõrga tervisega 

inimesed.

• Väikeseid lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

• Välisseadme kattevõresid tuleb korrapäraselt puhastada, et need ei 

ummistuks.

 Kattevõred toimivad osade kuumust hajutavate avadena. Ummistumise korral 

lüheneb osade kasutusiga pikaajalise ülekuumenemise tõttu.

• Kuna külmaagensi kontuuri temperatuur on kõrge, vältige 

ühenduskaabli kokkupuutumist vasktorudega.

13   KASUTAMINE JA JÕUDLUS

13.1 Kaitseseadmed

Kaitseseadmed võimaldavad soojuspumba seisata, kui see on sundrežiimi lülitatud.

Kaitseseadmed võivad aktiveeruda järgmistes tingimustes.

Jahutusrežiim

• Välisseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeava on ummistunud.

• Tugev tuul puhub pidevalt välisseadme õhu väljalaskeavast sisse.

Kütterežiim

• Veesüsteemi fi ltri külge takerdub liiga palju sodi.

• Siseseadme õhu väljalaskeavad on ummistunud.

Talitlushäire töötamise ajal

Kui valgustuse või mobiilsidevahendi tõttu tekib talitlushäire, siis lülitage käsitsi 

kasutatav toitelüliti välja ja uuesti sisse ning seejärel vajutage sisse-väljanuppu.

  MÄRKUS

Kui kaitseseadmed käivituvad, lülitage käsitsi kasutatav toitelüliti välja ja 

taaskäivitage seade uuesti pärast probleemi lahendamist.

13.2 Toitekatkestuse teave

• Kui seadme töötamise ajal tekib toitekatkestus, seisake seade kohe.

• Toide lülitub uuesti sisse. Kui automaatse taaskäivituse funktsioon on sees, käivitub 

seade automaatselt uuesti.

13.3 Küttevõimsus

• Kütterežiim on soojuspumba talitlus, mille korral absorbeeritakse välisõhust 

soojust ja see suunatakse siseruumis vette. Kui välistemperatuur langeb, väheneb 

ka küttevõimsus vastavalt.

• Kui välistemperatuur on liiga madal, soovitatakse kasutada koos soojuspumbaga 

muid kütteseadmeid.

• Mõnel äärmiselt külmal kõrgmaal tagab parema jõudluse elektrisoojendiga 

siseseade. (Täpsemat teavet leiate siseseadme kasutusjuhendist.)

  MÄRKUS

1. Kui välisseade saab kütterežiimis oleku ajal väljalülitamiskäskluse, jätkab 

välisseadme mootor töötamist veel 60 sekundi vältel, et eemaldada jääksoojus.

2. Kui katkestuse tõttu tekib soojuspumba talitlushäire, ühendage soojuspump 

uuesti vooluvõrku ja lülitage seejärel jälle sisse.

13.4 Kompressori kaitsefunktsioon

• Kaitsefunktsioon takistab mitme minuti jooksul soojuspumba sisselülitamist, kui 

seda püütakse taaskäivitada kohe pärast töötamist.

13.5 Jahutus- ja kütterežiim

• Süsteemi siseseade ei saa töötada samal ajal jahutus- ja kütterežiimis.

• Kui soojuspumba administraator on määranud töörežiimi, ei saa soojuspump 

töötada muudes režiimides peale selle, mis on eelseadistatud. Ooterežiim või 

prioriteedi puudumine kuvatakse juhtpaneelil.

13.6 Kütterežiimi omadused

• Vesi ei lähe kuumaks kohe pärast kütterežiimi sisselülitamist, see võtab aega 

umbes 3–5 minutit (oleneb sise- ja välistemperatuurist). Vesi läheb soojaks, kui 

siseruumi soojusvaheti on jõudnud kuumaks minna.

• Töötamise ajal võib välisseadme ventilaatori mootor kõrge temperatuuri korral 

seiskuda.

13.7 Jää sulatamine kütterežiimis

• Kütterežiimis töötamisel esineb mõnikord välisseadme jäätumist. Tõhususe 

suurendamiseks alustab seade automaatselt jää sulatamist (umbes 2–10 minutit) 

ja seejärel tühjendatakse välisseade veest.

• Sulatamise ajal seisatakse välisseadme ventilaatorite mootorid.
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13.8 Tõrkekoodid

Ohutusseadme aktiveerimisel kuvatakse kasutajaliideses tõrkekood. Alltoodud tabelist leiate kõigi tõrgete ja nende kõrvaldamise abinõude loetelu.

Ohutusseadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja uuesti sisse.

Kui ohutusseadme lähtestamine sel viisil ei õnnestu, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

TÕRKEKOOD TALITLUSHÄIRE VÕI KAITSE TÕRKE PÕHJUS JA SELLE KÕRVALDAMISE ABINÕUD

Faasi kadumine või neutraal- ja 

faasijuhe on vastupidi ühendatud (ainult 

kolmefaasilise seadme korral).

1. Kontrollige, et toitekaablid oleksid kindlalt ühendatud, vältige faasi kadumist.

2. Kontrollige, ega neutraal- ja faasijuhe pole ühendatud vastupidises järjekorras.

Kondensaatori väljalaske külmaagensi 

temperatuurianduri (T3) tõrge.

1. Anduri T3 pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

2. Anduri T3 pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. 

Lisage veekindlat liimi.

3. Anduri T3 tõrge, asendage uue anduriga.

Välisõhu temperatuurianduri (T4) tõrge.

1. Anduri T4 pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

2. Anduri T4 pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. 

Lisage veekindlat liimi.

3. Anduri T4 tõrge, asendage uue anduriga.

Sissevõtutemperatuuri anduri (Th) tõrge

1. Anduri Th pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

2. Anduri Th pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. 

Lisage veekindlat liimi.

3. Anduri Th tõrge, asendage uue anduriga.

Väljundtemperatuuri anduri (Tp) tõrge

1. Anduri Tp pistmik on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

2. Anduri Tp pistmik on märg või sellesse on sattunud vett. Eemaldage vesi ja kuivatage pistmik. 

Lisage veekindlat liimi.

3. Anduri Tp tõrge, asendage uue anduriga.

Sise- ja välisseadme vahelise andmeside 

tõrge

1. Puudub peajuhtplaadi PCB B ja siseseadme peajuhtplaadi vaheline ühendusjuhe. Ühendage juhe.

2. Tugev magnetväli või suure võimsusega seadmetest (näiteks lift, suur jõutrafo jne) tingitud häired. 

Võib lisada tõkke seadme kaitsmiseks või teisaldada seadme teise kohta.

Inverterimooduli trükkplaadi PCB A ja 

peajuhtplaadi PCB B vahelise andmeside 

tõrge

1. Kas trükk- ja juhitav plaat on toitega ühendatud? Kontrollige, kas inverterimooduli trükkplaadi märgutuli 

põleb. Kui tuli ei põle, ühendage toitejuhe uuesti.

2. Kui tuli põleb, kontrollige inverterimooduli trükkplaadi ja peajuhtplaadi vahelist juhtmeühendust. 

Kui juhe on lahti tulnud või katki, ühendage juhe uuesti või asendage uue juhtmega.

3. Asendage uue trükkplaadiga järgemööda pea- ja juhitav plaat.

Kolm korda (L0/L1) kaitse L0 ja L1 kuvatakse tunni jooksul kolm korda. Vaadake L0 ja L1 tõrgete kõrvaldamise meetodeid.



32

13   KASUTAMINE JA JÕUDLUS

Paigaldus- ja kasutusjuhend – õhk-vesi-soojuspump Prima © Kõik õigused on kaitstud – Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

TÕRKEKOOD TALITLUSHÄIRE VÕI KAITSE TÕRKE PÕHJUS JA SELLE KÕRVALDAMISE ABINÕUD

Alalisvoolutoitega ventilaatori rike

1. Tugev tuul puhub otse ventilaatorisse, pannes ventilaatori käima vastupidises suunas. 

Muutke seadme suunda või rajage varjualune, et takistada tuule puhumist ventilaatorisse.

2. Ventilaatori mootor on rikkis, vahetage ventilaatori mootor välja.

Pingekaitse

1. Kontrollige, kas toitesisend on kasutatavas vahemikus.

2. Lülitage lühikese aja jooksul mitu korda kiiresti välja ja uuesti sisse. 

Jätke seade rohkem kui kolmeks minutiks väljalülitatuks ja lülitage seejärel sisse.

3. Peajuhtplaadi ahela osa on defektne. Asendage peaplaat uue trükkplaadiga.

Rõhuanduri tõrge
1. Rõhuanduri pistmik on lahti tulnud, ühendage see uuesti.

2. Rõhuanduri tõrge. Vahetage andur välja.

Inverterimooduli plaadi EEPROM-

püsimälu tõrge

1. EEPROM-mälu parameeter on vigane, kirjutage EEPROM-mälu andmed üle.

2. EEPROM-mälu kiibiosa on rikkis, vahetage EEPROM-mälu kiibiosa välja.

3. Inverterimooduli plaat on rikkis, asendage uue trükkplaadiga.

H6 kuvatakse kahe tunni jooksul 10 korda Vt H6

Jahutusrežiimi alarõhu kaitse Pe < 0,6 

rakendus kolm korda tunnis
Vt P0

Alarõhulüliti kaitse

1. Süsteemi külmaagensi kogus pole piisav. Lisage õiges koguses külmaagensit.

2. Kütte- või DHW-režiimis on väline soojusvaheti määrdunud või miski ummistab selle pinda. 

Puhastage väline soojusvaheti või eemaldage takistus.

3. Jahutusrežiimis on vee vooluhulk liiga väike. Suurendage vee vooluhulka.

4. Elektriline lahutav siiber on lukustunud või mähise ühendus on lahti tulnud. Koputage vastu siibri korpust 

ning lahutage ja ühendage pistmikku mitu korda, et veenduda siibri õiges toimimises.

Ülerõhulüliti kaitse

Kütterežiim, sooja tarbevee režiim

1. Vee vooluhulk on väike, veetemperatuur on kõrge, kontrollige, ega veesüsteemis pole õhku. 

Laske õhk välja.

2. Veesurve on alla 0,1 MPa, lisage vett, et rõhk oleks vahemikus 0,15–0,2 MPa.

3. Külmaagensi kogus on liiga suur. Lisage külmaagensit õiges koguses.

4. Elektriline lahutav siiber on lukustunud või mähise ühendus on lahti tulnud. Koputage vastu siibri korpust 

ning lahutage ja ühendage pistmikku mitu korda, et veenduda siibri õiges toimimises. Samuti paigaldage 

mähis õigesse kohta. Sooja tarbevee režiim. Veemahuti soojusvaheti on nõutavast väiksem.

Jahutusrežiim.

1. Soojusvaheti kate ei ole eemaldatud. Eemaldage see.

2. Soojusvaheti on määrdunud või miski ummistab selle pinda. Puhastage soojusvaheti või eemaldage 

takistus.
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TÕRKEKOOD TALITLUSHÄIRE VÕI KAITSE TÕRKE PÕHJUS JA SELLE KÕRVALDAMISE ABINÕUD

Kompressori liigvoolukaitse
1. Sama põhjus mis P1 korral.

2. Seadme toitepinge on madal, suurendage toitepinget, et see oleks nõutavas vahemikus.

Kõrge väljundtemperatuuri kaitse

1. Sama põhjus mis P1 korral.

2. Temperatuuriandur TW_out on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

3. Temperatuuriandur T1 on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

4. Temperatuuriandur T5 on lahti tulnud. Ühendage see uuesti.

Kondensaatori külmaagensi 

väljundtemperatuuri liigtemperatuuri 

kaitse

1. Soojusvaheti kate ei ole eemaldatud. Eemaldage see.

2. Soojusvaheti on määrdunud või miski ummistab selle pinda. Puhastage soojusvaheti või eemaldage 

takistus.

3. Seadme ümber ei ole soojusvahetuseks piisavalt ruumi.

4. Ventilaatori mootor on rikkis, vahetage mootor välja.

Muundurimooduli temperatuur on liiga 

kõrge.

1. Seadme toitepinge on madal, suurendage toitepinget, et see oleks nõutavas vahemikus.

2. Seadmete vahe on soojusvahetuseks liiga kitsas. Suurendage seadmete vahekaugust.

3. Soojusvaheti on määrdunud või miski ummistab selle pinda. 

Puhastage soojusvaheti või eemaldage takistus.

4. Ventilaator ei tööta. Ventilaatori mootor või ventilaator on rikkis. 

Vahetage ventilaator või selle mootor välja.

5. Vee vooluhulk on väike, süsteemis on õhku või pumba surukõrgus ei ole piisav. 

Laske õhk välja ja valige pump uuesti.

6. Vee väljundtemperatuuri andur on lahti tulnud või rikkis, ühendage see uuesti või asendage uuega.

Alalisvoolu moodustaja alapingekaitse

1. Kontrollige toiteallikat.

2. Kui toiteallikas on korras, siis kontrollige, kas märgutuli põleb. Kontrollige pinget PN. Kui pinge on 380 V, 

siis tavaliselt on probleem peaplaadis. Kui märgutuli ei põle, ühendage toide lahti, kontrollige IGBT-

transistorit ja selle dioksiide. Kui pinge ei ole õige, siis on inverteri plaat kahjustatud, vahetage see välja.

3. Kui IGBT-transistoriga on kõik korras, mis tähendab, et inverteri plaat on korras, siis ei ole sildalaldi toide 

õige, kontrollige sildalaldit. (Sama meetod nagu IGBT-transistori korral. Lahutage toide, kontrollige, kas 

dioksiidid on kahjustatud või mitte).

4. Kui F1 esineb kompressori käivitamisel, on võimalik põhjus tavaliselt peaplaadis. Kui F1 esineb ventilaatori 

käivitamisel, võib põhjus olla inverteri plaadis.

PED-trükkplaadi tõrge

1. Lülitage viieks minutiks välja ja seejärel uuesti sisse ning jälgige, kas normaalne talitlus taastub.

2. Kui normaalne talitlus ei taastu, vahetage PED-ohutusplaat välja, lülitage seade uuesti sisse ning jälgige, 

kas normaalne talitlus taastub.

3. Kui normaalne talitlus ei taastu, tuleb IPM-mooduli plaat välja vahetada.
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P6

TÕRKEKOOD TALITLUSHÄIRE VÕI KAITSE TÕRKE PÕHJUS JA SELLE KÕRVALDAMISE ABINÕUD

Mooduli kaitse

1. Kontrollige soojuspumba süsteemirõhku.

2. Kontrollige kompressori faasi takistust.

3. Kontrollige inverteri plaadi ja kompressori vahelise U, V ja W toiteliini ühendusjärjestust.

4. Kontrollige inverteri ja fi ltri plaadi vahelise L1-, L2- ja L3-toiteliini ühendusjärjestust.

5. Kontrollige inverteri plaati.

Alalisvoolu moodustaja 

alapingekaitse

Alalisvoolu moodustaja 

liigpingekaitse

MCE talitlushäire

Nullkiiruse kaitse

Eesmise ja tagumise kella kiiruse 

erinevuse alla 15 Hz langemise kaitse

Tegeliku ja seadistatud kiiruse 

erinevuse alla 15 Hz langemise kaitse
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14   TEHNILISED ANDMED

Mudel 4 kW 6 kW 8 kW 10 kW

Elektritoide 220–240 V~, 50 Hz

Nimivõimsus 2200 W 2600 W 3300 W 3600 W

Nimivoolutugevus 10,5A 12,0A 14,5A 16,0A

Nimivõimsus Vt tehnilisi andmeid.

Mõõtmed (L × K × S), mm 1008 × 712 × 426 1118 × 865 × 523

Pakend (L × K × S), mm 1065 × 810 × 485 1190 × 970 × 560

Ventilaatori mootor Alalisvoolumootor / horisontaalne

Kompressor Alalisvooluinverter, kahe rootoriga, rotatsiooninverter

Soojusvaheti Ribidega torusoojusvaheti

Külmaagens

Tüüp R32

Kogus 1500 g 1650 g

Mass

Netomass 58 kg 75 kg

Brutomass 63,5 kg 89 kg

Ühendused

Vedelikupool Ø 6,35 Ø 9,52

Gaasipool Ø 15,9 Ø 15,9

Äravooluühendus DN32

Torustiku suurim pikkus 30 m

Suurim kõrguste vahe 20 m

Lisatav külmaagens 20 g/m 38 g/m

Välistemperatuuri vahemik töötamisel

Kütterežiim –25...+35 °C

Jahutusrežiim –5...+43 °C

Sooja tarbevee režiim –25...+43 °C
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Mudel 12 kW 14 kW 16 kW
12 kW

3-faasiline

14 kW

3-faasiline

16 kW

3-faasiline

Elektritoide 220–240 V~, 50 Hz 380–415 V, 3N~, 50 Hz

Nimivõimsus 5400 W 5700 W 6100 W 5400 W 5700 W 6100 W

Nimivoolutugevus 24,5A 25,0A 26,0A 9,0A 10,0A 11,0A

Nimivõimsus Vt tehnilisi andmeid.

Mõõtmed (L × K × S), mm 1118 × 865 × 523 1118 × 865 × 523

Pakend (L × K × S), mm 1190 × 970 × 560 1190 × 970 × 560

Ventilaatori mootor Alalisvoolumootor / horisontaalne

Kompressor Alalisvooluinverter, kahe rootoriga, rotatsiooninverter

Soojusvaheti Ribidega torusoojusvaheti

Külmaagens

Tüüp R32

Kogus 1840 g 1840 g

Mass

Netomass 97 kg 112 kg

Brutomass 110,5 kg 125,5 kg

Ühendused

Vedelikupool Ø 9,52 Ø 9,52

Gaasipool Ø 15,9 Ø 15,9

Äravooluühendus DN32

Torustiku suurim pikkus 30 m

Suurim kõrguste vahe 20 m

Lisatav külmaagens 38 g/m

Välistemperatuuri vahemik töötamisel

Kütterežiim –25...+35 °C

Jahutusrežiim –5...+43 °C

Sooja tarbevee režiim –25...+43 °C
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15   HOOLDUSTEAVE

1) Ala kontrollimine

 Enne tööde alustamist kergsüttivaid külmaagenseid sisaldavate süsteemide juures tuleb kontrollida ohutust, et tagada süttimisohu minimeerimine. Jahutussüsteemi remondi 

korral tuleb enne süsteemi juures töö alustamist võtta järgmised ettevaatusabinõud.

2) Töökord

 Töid tuleb teha kontrollitud korra kohaselt, et kergsüttiva gaasi või auru esinemise oht oleks tööde tegemise ajal minimaalne.

3) Üldine tööala

 Kõigile hooldustehnikutele ja teistele kohapeal töötavatele inimestele tuleb selgitada tehtava töö iseloomu. Piiratud ruumis töötamist tuleb vältida. Tööala ümbritsev piirkond 

tuleb eraldada. Veenduge, et ala sees on tingimused kergsüttiva materjali ohje abil ohutuks muudetud.

4) Külmaagensi olemasolu kontrollimine.

 Enne töö alustamist ja töö tegemise ajal tuleb ala sobiva külmaagensi detektoriga kontrollida, et tehnik oleks potentsiaalselt süttimisohtlikust atmosfäärist kindlasti teadlik. 

Veenduge, et kasutatav lekketuvastusseade sobib kasutamiseks kergsüttivate külmaagensitega, st ei tekita sädemeid ja on piisavalt hermeetiline või sisemiselt ohutu.

5) Tulekustuti olemasolu

 Kui jahutusseadmete või nendega seotud osade juures tuleb teha tuletöid, peavad käepärast olema sobivad tulekustutusvahendid. Hoidke täitmisala juures pulber- või CO2-

tulekustutit.

6) Süttimisallikaid ei tohi olla

 Isikud, kes teevad jahutussüsteemiga seotud töid, mis hõlmavad kergsüttivat külmaagensit sisaldava või sisaldanud torustiku avamist, ei tohi kasutada mingisuguseid 

süttimisallikaid viisil, mis võiks tekitada tulekahju- või plahvatusriski. Kõik võimalikud süttimisallikad tuleb hoida piisavalt kaugel paigaldus-, remondi-, demonteerimis- ja 

jäätmekäitlustööde piirkonnast, kus ümbruskonda võib tööde käigus sattuda kergsüttivat külmaagensit. See kehtib ka suitsetamise kohta. Enne töö alustamist tuleb seadme 

ümbrus üle vaadata ja veenduda, et seal ei ole tule- ega süttimisohtu. Tuleb välja panna suitsetamist keelavad sildid.

7) Ala ventilatsioon

 Enne süsteemi avamist või mis tahes tuletööde tegemist jälgige, et tööala asuks väljas või seal oleks piisav ventilatsioon. Ventilatsioon peab jääma sama tugevaks kogu töö 

tegemise ajaks. Ventilatsioon peab ohutult hajutama võimaliku õhku sattunud külmaagensi ja eelistatavalt viima selle ruumist välisõhku.

8) Jahutusseadmete kontrollimine

 Elektriosade asendamisel peavad asendusosad sobima vastavaks otstarbeks ja olema õigete tehniliste andmetega. Alati tuleb järgida tootja korrashoiu- ja hooldusjuhiseid. 

Kahtluste korral küsige nõu tootja tehnikaosakonnast. Kergsüttivaid külmaagenseid kasutavatele paigaldistele tuleb teha järgmised kontrollid.

• Täitekogus peab vastama ruumi suurusele, kuhu paigaldatakse külmaagensit sisaldavad osad.

• Ventilatsiooniseadmed ja -väljalaskeavad peavad toimima nõuetekohaselt ega tohi olla ummistunud.

• Kui kasutatakse kaudset külmaagensi kontuuri, siis tuleb kontrollida, kas teisene kontuur sisaldab külmaagensit. Seadmete märgistus peab jääma nähtavaks ja loetavaks.

• Loetamatu märgistus ja sildid tuleb parandada.

• Jahutustoru või -komponendid tuleb paigaldada sellisesse kohta, kus need tõenäoliselt ei puutu kokku ühegi ainega, mis võiks külmaagensit sisaldavaid komponente 

korrodeerida, välja arvatud juhul, kui komponendid on valmistatud materjalidest, mis on oma olemuselt korrosioonikindlad, või on korrosiooni eest asjakohaselt kaitstud.

9) Elektriseadmete kontrollimine

 Elektriosade remont ja hooldus peab hõlmama esialgset ohutuskontrolli ning osade ülevaatuseks ette nähtud toiminguid. Kui esineb tõrge, mis võib mõjutada ohutust, ei tohi 

vooluahela elektritoidet ühendada enne, kui tõrge on rahuldavalt kõrvaldatud. Kui tõrget ei ole võimalik kohe kõrvaldada, kuid on vajalik töö jätkamine, tuleb kasutada sobivat 

ajutist lahendust. Sellest tuleb teatada seadme omanikule, et kõik asjaosalised oleksid probleemist teadlikud.

Algne ohutuskontroll peab hõlmab järgmist.

• Kondensaatorid peavad olema tühjendatud. Seda tuleb teha ohutul viisil, et vältida sädemete tekkimise võimalust.

• Süsteemi täitmise või läbipuhumise ega külmaagensi väljavõtmise ajal ei tohi pingestatud elektriosad ega juhtmed olla katmata.

• Maandusühendus peab olema katkematu.

10) Hermeetiliste komponentide remont

a) Hermeetiliste komponentide remondi ajaks tuleb enne hermeetiliste katete jms eemaldamist lahutada kõik tööde tegemist vajavate seadmete elektritoite allikad. Kui on 

hädavajalik, et hooldustööde ajal saaks seadmestik elektritoidet, tuleb kõige kriitilisemasse kohta paigutada pidevalt toimiv lekketuvastusseade, mis hoiatab võimalikust 

ohuolukorrast.

b) Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmistele nõuetele, mis tagavad, et elektriosade juures tehtud tööd ei muuda korpust viisil, mis mõjutaks kaitsetaset. See hõlmab kaablite 

kahjustamist, liiga suurt ühenduste arvu, algsest spetsifi katsioonist erinevaid klemme, tihendite kahjustamist, topendite valet paigaldamist jne.
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• Tagage, et seade oleks turvaliselt kinnitatud.

• Veenduge, et tihendite või tihendusmaterjalide kvaliteet ei ole halvenenud, nii et need suuda enam takistada tuleohtliku keskkonna tekkimist. Varuosad peavad vastama tootja 

spetsifi katsioonidele.

  MÄRKUS

Silikoonhermeetiku kasutamine võib vähendada teatud tüüpi lekkedetektorite tõhusust. Sisemiselt ohutuid osi ei ole vaja enne nendega töötamist isoleerida.

11) Sisemiselt ohutute komponentide parandus

 Ärge ühendage vooluahelasse mingeid püsivaid induktiiv- ega mahtuvuslikke koormusi, veendumata, et sel juhul ei ületata kasutatava seadme lubatavat pinget ja 

voolutugevust. Sisemiselt ohutud osad on ainsad, mille juures saab tuleohtlikus keskkonnas töötada, kui need on pingestatud. Katseseadmed peavad olema õigete 

nimiandmetega. Kasutage osade väljavahetamiseks ainult tootja ette nähtud asendusosi. Muud osad võivad põhjustada õhku lekkinud külmaagensi süttimise.

12) Kaabeldus

 Veenduge, et kaablid ei saa kuluda ja neile ei mõju korrosioon, liigne surve ega vibratsioon, teravad servad ega muu ebasoodne keskkonnamõju. Kontrollimisel tuleb arvesse 

võtta ka vananemise ning näiteks kompressorite ja ventilaatorite tekitatud pideva vibratsiooni mõju.

13) Kergsüttivate külmaagensite tuvastamine

 Külmaagensi lekete otsimiseks või tuvastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada võimalikke süttimisallikaid. Haliidiga töötavat põletit (või mõnda muud lahtist leeki kasutavat 

detektorit) ei tohi kasutada.

14) Lekke tuvastamise meetodid

 Kergsüttivaid külmaagenseid sisaldavate süsteemide korral loetakse lubatavaks järgmisi lekke tuvastamise meetodeid. Kergsüttivate külmaagensite avastamiseks kasutatakse 

elektroonilisi lekkedetektoreid, kuid need ei pruugi olla piisavalt tundlikud ja võivad ka vajada uuesti kalibreerimist. (Tuvastusseadmeid tuleb kalibreerida kohas, kus ei leidu 

külmaagensit.) Veenduge, et detektor ei ole võimalik süttimisallikas ja sobib konkreetse külmaagensi jaoks. Lekketuvastusseadmed tuleb seadistada külmaagensi LFL-i 

protsendile ja kalibreerida kasutatava külmaagensi järgi ning kinnitada sobiv gaasi protsent (kuni 25%). Lekketuvastusvedelikud sobivad kasutamiseks enamiku külmaagensite 

puhul, kuid kloori sisaldavate pesuainete kasutamist tuleb vältida, sest kloor võib külmaagensiga reageerida ja vasktorustikku korrodeerida. Lekkekahtluse korral tuleb 

igasugune lahtine leek eemaldada või kustutada. Kui avastatakse külmaagensi leke, mis nõuab jootmist, tuleb kogu külmaagens süsteemist kokku koguda või eraldada 

(sulgeklappide abil) lekkest kaugemale jäävasse süsteemi ossa. Seejärel tuleb süsteem nii enne jootmist kui ka selle ajal hapnikuvaba lämmastikuga (OFN) läbi puhuda.

15) Eemaldamine ja tühjendamine

 Kui külmaagensi kontuur avatakse paranduseks või mis tahes muul otstarbel, tuleb kasutada tavapäraseid toiminguid. Tuleb arvestada tuleohuga ja oluline on järgida head tava. 

Tuleb järgida alljärgnevat tegevuskorda.

• Eemaldada külmaagens.

• Puhuda kontuur läbi inertgaasiga.

• Tühjendada.

• Puhuda uuesti inertgaasiga läbi.

• Avada kontuur lõikamise või jootmise teel.

Seadmes olev külmaagens tuleb koguda õigetesse kogumisballoonidesse. Seadme ohutuks muutmiseks tuleb süsteem hapnikuvaba lämmastikuga (OFN) läbi puhuda. On 

võimalik, et seda toimingut tuleb mitu korda korrata.

Selleks tööks ei tohi kasutada suruõhku ega hapnikku.

Läbipuhumiseks kõrvaldatakse vaakum süsteemist hapnikuvaba lämmastikuga (OFN). Seejärel jätkatakse täitmist kuni töörõhu saavutamiseni, siis lastakse gaas atmosfääri ja 

lõpuks luuakse vaakum. Seda protsessi korratakse, kuni süsteemis ei ole enam külmaagensit.

Hapnikuvaba lämmastiku viimase täitekoguse kasutamisel tuleb süsteem töö tegemiseks atmosfäärirõhuni õhutada. See toiming on hädavajalik, kui torustikus tuleb teha 

jootmistöid.

Veenduge, et vaakumpumba väljalaskeava ei asu ühegi süttimisallika lähedal ja on olemas ventilatsioon.

16) Täitmine

 Tavapäraste täitmistoimingute tegemisele lisaks tuleb järgida järgmisi nõudeid.

• Jälgige, et eri külmaagensid ei saastuks täitmisseadmete kasutamisel. Voolikud või liinid peavad olema võimalikult lühikesed, et vähendada neis sisalduva külmaagensi kogust.

• Balloone tuleb hoida püsti.

• Enne süsteemi külmaagensiga täitmist veenduge, et jahutussüsteem on maandatud.

• Kui täitmine on lõpetatud, siis tähistage süsteem sildiga (kui seda pole juba tehtud).

• Väga hoolikalt tuleb jälgida, et jahutussüsteemi ei täidetaks üle.

• Enne süsteemi täitmist tuleb teha sellele hapnikuvaba lämmastikuga survekatse. Pärast täitmise lõpetamist ja enne kasutuselevõtmist tuleb süsteemile teha lekkekatse. Enne 

tegevuskohast lahkumist tuleb teha lekkekatse.
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17) Kasutuselt kõrvaldamine

 On äärmiselt tähtis, et tehnik õpiks enne seda toimingut põhjalikult tundma seadmestikku ja kõiki selle üksikasju. Hea tavana soovitatakse kogu külmaagens ohutult kokku 

koguda. Enne töö tegemist tuleb võtta õli ja külmaagensi proov.

Seda tehakse juhuks, kui enne kokkukogutud külmaagensi korduskasutamist on vaja teha analüüs. Enne selle töö alustamist on oluline tagada elektritoide.

a) Õppige tundma seadmestikku ja selle talitlust.

b) Isoleerige süsteem elektriliselt.

c) Enne toimingu alustamist veenduge, et:

• külmaagensi balloonide käsitsemiseks on vajaduse korral olemas mehaanilised teisaldusseadmed;

• kõik isikukaitsevahendid on olemas ja neid kasutatakse õigesti;

• taaskasutuseks kogumist jälgib pidevalt pädev isik;

• kogumisseadmed ja balloonid vastavad asjakohastele standarditele.

d) Võimaluse korral pumbake külmaagensi süsteem tühjaks.

e) Kui vaakum ei ole võimalik, rajage kollektor, et külmaagensi saaks süsteemi eri osadest eemaldada.

f) Enne kokkukogumist veenduge, et balloon asub kaalul.

g) Käivitage kogumisseade ja tegutsege tootja juhiste kohaselt.

h) Ärge täitke balloone üle. (Mitte üle 80% vedeliku täitemahust.)

i) Ärge ületage isegi ajutiselt ballooni suurimat töörõhku.

j) Kui balloonid on õigesti täidetud ja protsess on lõpetatud, siis veenduge, et balloonid ja seadmed eemaldatakse tegevuskohast kohe ning kõik seadme eraldusventiilid suletakse.

k) Kokkukogutud külmaagensiga ei tohi täita teist jahutussüsteemi, kui see pole puhastatud ja kontrollitud.

18) Märgistus

 Seadmestik tuleb tähistada siltidega, mis näitavad, et see on kasutusest kõrvaldatud ja külmaagensist tühjendatud. Sildil peab olema kuupäev ja allkiri. Veenduge, et seadmetel 

on sildid, kuhu on märgitud, et seade sisaldab kergsüttivat külmaagensit.

19) Taaskasutamiseks kokkukogumine

Külmaagensi süsteemist eemaldamisel kas hooldustööde tegemiseks või kasutusest kõrvaldamiseks soovitatakse hea tavana eemaldada ohutult kogu külmaagens.

Külmaagensi balloonidesse ümberpaigutamisel veenduge, et kasutatakse üksnes nõuetekohaseid külmaagensi kogumisballoone. Veenduge, et on olemas õige arv balloone 

kogu süsteemi täitekoguse mahutamiseks. Kõik kasutatavad balloonid peavad olema ette nähtud kokkukogutava külmaagensi jaoks ja sellele külmaagensile vastava 

märgistusega (st eriballoonid külmaagensi kokkukogumiseks). Balloonidel peab olema kaitseklapp ja sobivad töökorras sulgeklapid.

Tühjad kogumisballoonid tühjendatakse õhust ja võimaluse korral jahutatakse enne taaskasutamiseks kokkukogumist.

Kogumisseade peab olema heas töökorras ja asjakohaste seadme juhistega ning sobima kergsüttivate külmaagensite kokkukogumiseks. Peale selle peab olemas olema 

kalibreeritud ja töökorras kaalude komplekt.

Voolikutel peavad olema lekkevabad lahutusliitmikud ja need peavad olema heas seisukorras. Enne kogumisseadme kasutamist kontrollige, et see oleks rahuldavas töökorras ja 

hästi hooldatud. Kontrollige, kas kõik elektriosad on hermeetilised, et hoida ära süttimine juhul, kui külmaagensit peaks välja voolama. Kahtluse korral pidage nõu tootjaga.

Kokkukogutud külmaagens tuleb tagastada tarnijale õiges kogumisballoonis ja koos asjakohase jäätmete üleandmise teatega. Ärge segage eri külmaagenseid 

kogumisseadmetes ja kindlasti mitte balloonides.

Kui tuleb eemaldada kompressorid või kompressoriõlid, siis tagage nende tühjendamine vastuvõetava tasemeni, et määrdeainesse ei jääks kergsüttivat külmaagensit. 

Tühjendada tuleb enne kompressori tarnijale tagastamist. Selle toimingu kiirendamiseks tohib kasutada ainult kompressori korpuse elektrisoojendust. Õli tuleb lasta süsteemist 

välja ohutult.

20) Seadmete pakendamine, tähistamine ja ladustamine

Kergsüttivaid külmaagenseid sisaldavate seadmete transportimine Veonõuete järgimine

Seadmete tähistamine märgistusega Kohalike eeskirjade järgimine

Kergsüttivaid külmaagenseid kasutavate seadmete kasutusest kõrvaldamine Riiklike eeskirjade järgimine

Seadmestiku/seadmete ladustamine

Seadmed tuleb ladustada tootja juhiste kohaselt.

Pakendatud (müümata) seadmete ladustamine

Ladustamiseks kasutatavaid pakendeid tuleb kaitsta selliselt, et pakendis oleva seadme mehaaniline kahjustus ei põhjustaks külmaagensi leket.

Suurim seadmete arv, mida on lubatud koos ladustada, määratakse kohapeal kehtivate eeskirjade kohaselt.
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LISA A. Külmaagensi tsükkel

Osa Kirjeldus Osa Kirjeldus

1 Kompressor 10 Kütterežiimis aurusti andur (Jahutusrežiimis kondensaatori andur)

2 Neljakäiguline ventiil 11 Sulgeklapp (gaas)

3 Gaasi-vedeliku separaator 12 Sulgeklapp (vedelik)

4 Õhupoole soojusvaheti 13 Ülerõhulüliti

5 Elektrooniline lahutav siiber 14 Alarõhulüliti

6 Ühesuunaline elektromagnetklapp 15 Rõhuandur

7 Sõel 16 Kapillaartoru

8 Väljundtemperatuuri andur 17 Sissevõtutemperatuuri andur

9 Välistemperatuuri andur
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LISA B. E-soojendusteibi paigaldamine äravooluava juurde (teeb klient)

Ühendage soojendusteip äravooluava juures juhtmeühendusega XT3.

  MÄRKUS

Pilt on näitlik, võtke arvesse tegeliku seadme teavet.

E-soojendusteibi võimsus ei tohi ületada 40 W / 200 mA, 

toitepinge 230 V AC.
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LISA B. E-soojendusteibi paigaldamine äravooluava juurde (teeb klient)
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  MÄRKUS

Pilt on näitlik, võtke arvesse tegeliku seadme teavet.

E-soojendusteibi võimsus ei tohi ületada 40 W / 200 mA, 

toitepinge 230 V AC.


